VIDA VIVA LAB SÉRIES

TODOS TEMOS DIREITO A ÁGUA SAUDÁVEL!

TECNOLOGIAS DE PONTA
PURIFICAÇÃO DE H2O
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ESQUECEU-SE DA IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NO EQUILIBRIO DA SUA SAÚDE?
O corpo humano é composto por 70% de água, que naturalmente se renova diariamente nos
nossos corpos. Se não formos cuidadosos na água que consumimos, massas de substâncias inúteis
e extremamente indesejáveis presentes na água acabam por permanecer nos nossos corpos. Os
sensíveis “filtros” que o nosso metabolismo utiliza no combate a esta “poluição metabólica”,
mantém o nosso corpo numa interminável batalha para se livrar de todas estas componentes
indesejáveis e nocivas para a saúde humana, constituindo um pesado “fardo” sobre o nosso
sistema imunológico, que pode causar alergias e doenças que tendem a aumentar no nosso actual
padrão de vida.
Mesmo parecendo limpa, a água pode conter matérias indesejáveis e perigosas como metais
pesados, pesticidas, biocidas, cloro, bactérias, vírus etc. O cloro é normalmente adicionado à água
na tentativa de eliminar as bactérias, que no entanto depois de mortas, permanecem na água,
podendo causar distúrbios na nossa saúde. Verifica-se a mesma situação quando se utiliza
lâmpadas de desinfecção ultravioletas, que normalmente atingem o ADN dos microrganismos,
mas sem uma eficiente filtragem, não é possível remove-los da água, podendo de acordo com
médicos especialistas causar graves problemas alérgicos.
PODEMOS AGORA PENSAR EM NÃO SUBRECARREGAR O NOSSO CORPO COM SUBSTÂNCIAS
INDESEJÁVEIS!
SERÁ AGORA MAIS FÁCIL DO QUE NUNCA OBTER ÁGUA LIMPA E SAUDÁVEL, COM UM EXCELENTE
SABOR, LIVRE DE TOXINAS E SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERIGOSAS, SEM SER NECESSÁRIO
COMPRAR ÁGUA MINERAL ENGARRAFADA. UMA AGRADÁVEL POUPANÇA.
Os sistemas da série LAB da VIDA VIVA não se limitam apenas a processos de purificação da água.
A tecnologia permite manter os minerais normalmente presentes na água e essenciais para o
equilíbrio do corpo humano. Tudo isto por pouco mais de uns cêntimos por litro e com uma fácil
instalação acessível a qualquer pessoa.
TRANSFORME A SUA VIDA NUMA VIDA AINDA MAIS SAUDÁVEL!
TECNOLOGIA:
Todos os nossos filtros de água são construídos a partir de um material Microspiral por nós
desenvolvido e produzido através de um minério 100% natural.
Ao contrário dos sistemas de filtragem por membrana, que retiram os minerais essenciais, dada a
natureza da matéria utilizada para construção dos filtros, todos estes minerais essenciais se
mantêm.
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Esta Liga mineral (ARAGON) possui
elevada capacidade de filtragem.
Apenas as moléculas da água
incluindo os minerais podem “forçar”
a passagem, ficando retidos todas as
substâncias indesejáveis.
Quando o caudal de sida de água
baixa consideravelmente indica que o
filtro deverá ser substituído.

É interessante referir que o material filtrante ARAGON aumenta a sua capacidade de filtragem após
algum tempo de utilização ao contrário das tecnologias tradicionais existentes no mercado.
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O Cartucho de filtragem é dividido em
4 partes, cada uma delas com
diferentes missões e processos:
1. FILTRO DAMFER: Suaviza a água
dura e elimina metais pesados.
2. MATERIAL MICROSPIRAL ARAGON:
Elimina produtos químicos, vírus,
bactérias etc.
3. CARVÃO ACTIVADO: Limpa e clarifica
a água, elimina substâncias orgânicas
odor, equilibra o paladar.
4.
FILTRO
MECÂNICO:
substâncias insolúveis.

Elimina

TODAS AS NOSSAS TECNOLOGIAS DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO, SÃO PRODUZIDAS
COM BASE NA TECNOLOGIA MICROSPIRAL
ESTÃO DISPONÍVEIS DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS:
ADPATADOR GE: Fornecido com um modo de operação da chave com / sem
purificação para que você salvar a vida do cartucho de operação. O cartucho é
feito do material original Microspiral e remove cloro, metais pesados, sais de
dureza, vírus, incluindo a hepatite A e a maioria das outras substâncias nocivas,
num grau muito elevado.
Torna a degustação de água boa e saudável. A capacidade é de até 3000 litros
Possui um design elegante.
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FILTRO G1 PARA APLICAÇÃO EM LAVA-LOIÇAS: Este é um purificador de fácil instalação e utilização. È instalado
por baixo do lava-loiças e vem equipado com opção de purificação ou água não tratada, através de uma torneira,
dependendo da utilização.
Esta unidade ocupa muito pouco espaço (30cm). Vem equipado com material Microspiral e realiza uma limpeza
mecânica, química e microbiológica.
É produzido em 3 variantes: água macia; água dura; água muito dura.
O cartucho é de longa duração e 100% eficaz com capacidade para 25.000 litros de água pura.
O filtro é eficaz, removendo os seguintes contaminantes dependendo da qualidade da água inicial:
Alumínio 90% / Chumbo 99% / Cobre 97% / Cádmio 7% / Ferro 55% / Cloro 100% / Bactérias e vírus
99,9%/Pesticidas 98%

COMPONENTE

ANTES

DEPOIS

Dureza ( Ca2+ )

61.5

<1.8

Dureza total

8.6

0.26

Cálcio (Ca)

58

1.0

Ferro( Fe)

0,054

<0,02

Magnésio( Mg )

2.1

<0,5

Magnês ( Mn )

0,058

< 0,01
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G2 COLOCAÇÃO NO LAVA-LOIÇAS:
A torneira é colocada nos lava-loiças ao lado da torneira normal, mas o cartucho do filtro
aplica-se por baixo dos lava-loiças.
Capacidade: 25.000 L

G3: Unidade similar ao G1 mas com cartucho de filtragem extra.
Utilizado para águas de qualidade baixa.
Capacidade: 25.000 L

G4: Equipamento extremamente eficaz para elevadas performances de purificação.
Combina um núcleo de filtragem em microspiral com carbono activado. Ideal para
eliminar desinfectantes, vírus e bactérias.
Capacidade: 30.000 L / 25 L por minuto
Produtos certificados pelo Instituto Pasteur são recomendados para uso em
hospitais, creches, escolas etc.
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G5: Elevada capacidade de filtragem aliada à elevada produção de água purificada.
50.000 L / 50 L por minuto

JARROS COM FILTRO MICROSPIRAL: A forma mais fácil de poder obter água com qualidade em
qualquer local. O filtro é substituído de uma forma muito fácil e estão vocacionados para
diferentes tipos de água (leve, dura e muito dura). Elimina desinfectantes (cloro), metais
pesados.
Capacidade: 3.3 L / 2.2 L

GRIFFON

AMIGO

AQUARIUS

Fonte de purificação de água ligada á rede
Água fresca / Natural
Filtro em Microspiral
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